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Preambul
Ne aflăm într-o redacţie unde urmează să lucrezi în următoarea perioadă. Ştii deja
ce este o redacţie: este locul în care o echipă, din care şi tu vei face parte, produce
o publicaţie. Aici vei avea posibilitatea să practici una dintre cele mai formidabile
meserii din lume, cea de jurnalist, de la care aştepţi, desigur, glorie, dar şi bani.
Gloria va veni din faptul că, graţie muncii tale, a eforturilor de a te documenta şi
de articula clar un discurs jurnalistic, oamenii vor putea fi informaţi corect şi la
timp, aşa încât îşi vor putea forma singuri opiniile necesare luării unor decizii
importante pentru viaţa lor. Aşa se face că, oricât de grozav ar fi patronul
publicaţiei la care tu lucrezi, nu uita niciodată că adevăratul tău patron este
publicul şi la el trebuie să te gândeşti pe parcursul tuturor demersurilor tale.
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Avantajele proiectului VEHMED
Oricât de mare ar fi visul tău de a deveni jurnalist şi oricât ai crede că te-ai
pregătit pentru asta, angajarea ta într-o redacţie, imediat după terminarea
facultăţii, este un lucru dificil: jurnalismul, poate mai mult ca alte meserii, cere
experienţă (multa!) şi un angajator întâi despre asta te va întreba. Admiţând că ai
trecut de interviul de angajare, în perioada de probă vei rămâne singur şi
descoperit, în faţa unui monstru sofisticat cu mai multe capete, care se mişcă în
ritm rapid şi aparent imprevizibil si chiar haotic. VEHMED îţi dă posibilitatea să
cunoşti din interior maşinăria redacţională (ca şi pe cea de management),
oferindu-ţi posibilitatea de a lucra efectiv, într-un mediu real, cu dotări şi aparate
de ultima generaţie. Vei trece prin toate posturile, de la reporter la redactor-şef, şi
vei fi liber să imprimi publicaţiei un stil şi un mod de abordare tineresc, exact aşa
cum îţi place; vei fi relaxat şi cu siguranţă vei găsi multe motive de amuzament,
făcând haz de necaz atunci când mai şi greşeşti; dar responsabilitatea şi munca vor
fi susţinute, căci structura formală a miniredacţiei oferite de VEHMED este
asemănătoare în proporţie de 100% cu cea a unei întreprinderi de presă reale. Vei
vedea cum, la capătul unui ciclu de o săptămână, căci publicaţia noastră va fi un
săptămânal, din mintea şi din mâinile tale va ieşi chiar o revistă, al cărei miros de
hârtie proaspăt imprimată te va incinta. Aşadar, nu vom mima, ci vom produce o
publicaţie adevărată. VEHMED îţi pune la dispoziţie experţi şi tehnicieni, care te
vor pilota discret, astfel încât vei avea în permanenţă o plasă de siguranţă, iar
greşelile (căci cine nu greşeşte!) nu vor avea caracterul catastrofal, care într-o
redacţie adevărată poate însemna penalitatea sau chiar concedierea. Tocmai pentru
a ne obişnui cu structura întreprinderii de presă, vom combina redacţia cu
managementul, adică partea editorială cu cea administrativă. Toţi studenţii vor
trece prin posturile indicate de o schemă simplificată a celor pe care le-ai văzut
mai devreme. Schema de funcţionare, şi asta e valabil pentru orice întreprindere
de presă, este întotdeauna adaptabilă cu specificul imprimat de lidership. Întrucât
publicaţia noastră va apărea săptămânal, vom avea avantajul de a controla mai
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uşor atât procesul editorial, cât şi pe cel managerial, iar ierarhia ce va fi stabilită
nu va exclude comunicarea şi colaborarea membrilor echipei.

Proiectul VEHMED îţi pune la dispoziţie experţi, dotări şi aparatură
ca să experimentezi într-un mediu real meseria de jurnalist şi pe cea
de manager de presă.
Vom produce împreuna un săptămânal, având posibilitatea
de a trece prin fiecare din posturile existente
într-o întreprindere de presă.
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Scheme redacţionale
Iată mai jos schema generală de funcţionare a unei asemenea redacţii:
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Te-ai speriat de „complicaţia“ arborescentă a instituţiei-stup ce pare gata să te
înghită, înainte ca tu să-ţi poţi afirma idealul de a fi marele editorialist sau
reporter de război, sau cronicarul monden sau sportiv? E bine să ştii că acest
mod de organizare este rezultatul unei serioase experienţe a înaintaşilor tăi în
ale presei şi el a fost pus în operă tocmai pentru a pune „ordine în haos“ şi, în
cazul nostru, ca să-ţi îngăduie ţie, tânăr aspirant, să te afirmi în toată
plenitudinea talentului şi a dedicaţiei tale. Aşa că întoarce-te spre schema
stufoasă şi observă mai întâi că redacţia ta face parte dintr-o întreprindere
economică. Cele două mari ramuri, a) departamentul editorial înseamnă
scrierea efectivă a publicaţiei, care include redacţia şi b) departamentul
administrativ (managementul) care include toate acele operaţiuni ce ţin de
tratarea publicaţiei ca o marfă (cu costuri de producţie) ce urmează a fi
distribuită (vândută). Chiar dacă aparent între cele două compartimente nu
există legături, întrucât specializările pe posturi cer pregătire şi competenţe
diferite, astăzi lumea s-a schimbat: se contează pe indivizi dinamici,
multivalenţi, care îşi pot descoperi pe parcurs adevăratele vocaţii. E bine aşadar
să ştii ce se petrece în ambele departamente ale întreprinderii de presă în care
lucrezi. Chiar dacă vrei să te dedici integral şi pentru totdeauna (dar nu se ştie
niciodată ce îţi oferă viaţa!), porneşte de la ideea că, alături de întreaga echipă
redacţională, scoţi un produs de calitate (ziar sau revistă). Acest produs ar
rămâne mort, inexistent, dacă o altă echipă (cea de la marketing) nu şi-ar bate
capul s-o difuzeze, s-o vândă adică, astfel încât produsul editorial (mai exact,
articolul tău!) să ajungă la cititor. Şi invers: un marketing, oricât de performant,
va avea probleme mari să plaseze pe piaţă un produs prost (în cazul în care
redacţia nu-şi face treaba). Şi încă ceva: salariul tău (care ai vrea să fie cât mai
mare!), ca recunoaştere a muncii tale şi ca posibilitate de trai înlesnit, depinde
în mod direct de volumul de vânzări: bugetul întreprinderii de presă, cel în care
sunt incluse şi salariile, contează mult pe vânzări, adică pe treaba pe care
celălalt departament şi-o face.
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O echipă redacţională poate să producă o publicaţie de o calitate
excepţională,
dar dacă ea nu ajunge la cât mai mulţi cititori, ea rămâne literă moartă,
fără un bun serviciu de difuzare. Şi invers: un bun serviciu de difuzare
va putea plasa greu sau deloc un produs publicistic prost.
După ce am stabilit de acum că lucrezi nu doar într-o redacţie, ci într-o
întreprindere economică (de presă), să ne apropiem mai mult de primul tău loc de
muncă, cel de reporter, să zicem. Pentru că eşti debutant şi puţin stresat de
noutăţile care tocmai au dat peste tine, hai să ne uităm un pic mai prietenos la
redacţia propriu-zisă:
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Ai văzut cum, într-un spaţiu dat, trebăluiesc tot felul de indivizi, când în faţa
calculatorului, când pe teren, iar tu, ca reporter, eşti plasat undeva, în josul
schemei. Dacă schema ar avea şi sonor, ai auzi telefoane fixe şi mobile sunând la
nesfârşit, replici ţipate, discuţii aprinse, râsete, uşi trântite. Dacă ar fi video,
mişcările oamenilor din redacţie ţi s-ar părea de natură browniană – un du-tevino care la prima vedere pare nebunesc, lipsit de sens. Îţi mai aminteşti, cu
siguranţă, din prima etapă de desfăşurare a proiectului VEHMED, cea referitoare
la întâlnirile/discuţiile cu angajatorii, că, atunci când ai ajuns într-o redacţie, ca
angajat, trebuie să afli mai întâi cine este superiorul tău, de la cine vei primi
sarcini adică, şi cui i te vei adresa atunci când ai probleme. În „haosul“ din
redacţie, acest om, „şeful tău direct“, te va ajuta să te orientezi. Dar nu-l bate la
cap, ai putea avea parte de o replică tăioasă care să-ţi strice ziua. Învaţă să
prinzi din zbor. Fii atent şi receptiv. Şi, cu asta, revenim la cele două scheme,
prima, cea complexă şi elaborată, şi cea de-a doua, simplificată şi prietenoasă: în
ambele observăm acelaşi lucru: întreprinderea de presă funcţionează piramidal, la
fel şi redacţia, la fel oricare compartiment al ei, secţie sau departament. Şefii
acestora îţi vor da dispoziţii, sfaturi, te vor ajuta (sau bruftului), iar avansarea ta
va însemna tocmai străbaterea acestei scări, de jos în sus, treaptă cu treaptă, până,
de ce nu, în postul de redactor-şef sau manager general. Vorbim aşadar de o
ierarhie şi o birocraţie în funcţie de care se iau deciziile într-o redacţie; e bine să le
cunoşti ca să faci faţă cerinţelor (multe!), constrângerilor (şi mai multe!), astfel
încât să-ţi poţi adapta comportamentul şi stilul de lucru, reuşind să fii eficace şi,
nu în ultimul rând, să-ţi practici meseria cât mai bine.
Întreprinderea de presă este o structură piramidală în care ierarhia
trebuie respectată, ceea ce nu înseamnă absenţa drepturilor pentru angajaţii
ei.
Nu uita însă că o redacţie nu funcţionează pe bază de democraţie,
deşi promovează constant valorile democraţiei.
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Schema pe posturi a miniredacţiei studenţeşti VEHMED
Descrierea posturilor
1. Redactor-şef
Începem, cum vezi, cu vârful piramidei în care se afla bossul, redactorul şef.
Responsabilităţi
El organizează munca într-o redacţie, dar, uneori, în funcţie de dimensiunea
echipei şi a bugetului, el poate fi şi managerul, adică răspunde de conţinutul
editorial, dar şi de organizarea muncii şi a părţii administrative; tot redactorul şef
reprezintă interfaţa publicaţiei cu parteneri, autorităţi etc. Redactorul şef asigură
armonia relaţiilor între oameni, astfel încât efortul echipei să fie maximizat. El se
ocupă de chestiunile de conţinut ale principalelor materiale, stabileşte unghiul de
atac al subiectelor importante, verifică modul în care arată prima pagină (titluri,
foto), fiind autoritatea ultimă în privinţa responsabilităţii editoriale a publicaţiei.
Redactorul şef, atunci când este şi manager, este mereu preocupat de obiectivele
pe termen lung, fără a pierde din vedere chestiunile curente, de zi cu zi. Abilităţi:
este, fără îndoială, un om cu experienţă. Cunoaşte la perfecţie munca jurnalistică
(de obicei, şi el a pornit „de jos“, a fost reporter mai întâi), manevrează toate
genurile publicistice şi stăpâneşte integral principiile deontologice, veghind ca
aplicarea lor să fie literă de lege în publicaţia pe care o conduce. Are
discernământ, inspiraţie, „miroase“ subiectele importante şi urmăreşte modul în
care echipa redacţională le pune în paginile publicaţiei. Scrie editoriale, articole de
atitudine, realizează interviuri cu personalităţi. Redactorul şef trebuie să fie un as
în comunicare, ştiind să asculte şi să se facă înţeles prin îmbinarea optimă a
controlului cu încrederea insuflată echipei; el este dotat cu capacitatea de a lua
rapid decizii, are spirit de echipă şi vede întotdeauna mai departe, anticipând
situaţiile. El va şti să motiveze echipa, va şti să scoată partea bună din fiecare
coechipier, să dea sfaturi şi să curme conflicte. Redactorul şef va veghea
permanent la independenţa editorială a publicaţiei, va evalua cu atenţie riscurile şi
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va şti să le evite, astfel încât echipa să poata lucra într-un mediu propice. Prin
exemplul propriu, îi va inspira şi îi va motiva pe toţi membrii echipei.
2. Redactorul şef adjunct
Este mâna dreaptă a redactorului şef. Într-o redacţie, ideal este să existe doi
redactori şefi adjuncţi. Cu alte cuvinte, ideal este ca redactorul şef să aibă două
mâini drepte. Adjunctul colaborează şi susţine toate demersurile redactorului şef
şi, în lipsa acestuia, preia responsabilităţile lui, astfel încât munca echipei să se
desfăşoare în aceiaşi parametri. În fapt, el va fi mereu în contact cu redactorul şef,
raportându-i principalele probleme şi sfătuindu-se asupra soluţiilor adoptate.
3. Şeful de secţie
Are ca sarcini culegerea de subiecte din secţie şi înaintarea lor conducerii în
şedinţele de sumar. Propune la rândul lui subiecte, ţinând cont de profilul
publicaţiei şi de posibilităţile concrete de a le realiza. Urmăreşte şi coordonează
subiectele în lucru. Scrie articole / editoriale / comentarii / interviuri, conform
sumarului.
Abilităţile lui privesc discernământul editorial, creativitatea şi originalitatea în
identificarea subiectelor, conform profilului secţiei/publicaţiei. Are spirit de
organizare, mobilizare şi motivare a echipei.
4. Redactorul
Are ca sarcină propunerea de subiecte în şedinţele de redacţie. Scrie articole,
comentarii, analize, anchete, interviuri, reportaje. Asistă la conferinţe de presă şi
pune întrebări în numele publicaţiei. Participă la evenimente ce pot deveni
subiecte sau pot furniza date pentru materiale ulterioare. Abilităţile lui privesc
concentrarea şi randamentul la stres. Are capacitate de selecţie în fluxurile de
ştiri/internet, ştie să relaţioneze informaţiile şi are capacitatea de a scrie clar,
concis şi expresiv. Respectă fără abatere termenul de predare.
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5. Secretarul general de redacţie
Are ca sarcină să ţină legătura între corpul redacţional (reporteri, redactori,
corespondenţi de presă, colaboratori externi) cu corpul tehnic (corectură,
tehnoredactare). Urmăreşte respectarea sumarului pe pagini, aşa cum a fost stabilit
în şedinţa de redacţie. Verifică informaţia (date, cifre, nume). Pune/schimbă titluri
şi legende foto. Pune în pagină textele, conform machetei, alături de
tehnoredactor.
Abilităţile lui privesc capacitatea de concentrare şi lucrul sub presiunea timpului.
Fermitatea în impunerea termenelor de predare a articolelor face din secretarul
general de redacţie o fiară. Dar el trebuie să aibă inventivitate în alegerea titlurilor
şi a legendelor foto, alături de capacitatea de a coordona echipa şi de a coopera cu
toţi membrii ei.
6. Reporterul/redactorul
Are sarcina de a merge pe teren, unde vorbeşte cu oamenii, autorităţile, culege
informaţii şi le corelează cu declaraţii anterioare. Abilităţile lui privesc capacitatea
de a se documenta pe subiect, anterior mersului în teren (ştie să utilizeze o bază de
date şi ştie să caute pe Internet); are capacitatea de a comunica uşor cu diferiţi
subiecţi în teren şi tenacitate în obţinerea informaţiilor, respectând regulile
deontologice şi pe cele ale deadline-ului.
7. Fotoreporterul
Are ca sarcină să însoţească în teren reporterul şi să ia cadre semnificative legate
de întâmplarea/situaţia investigată. Îl însoţeşte pe redactor la interviuri şi face
poze expresive ale persoanei intervievate. Redactează mici info-uri, atunci când
este singur în teren. Abilităţile unui fotoreporter privesc manevrarea aparatului
foto. Corelarea cadrelor cu subiectul de presă intră în fişa lui de post, ca şi
capacitatea de a scrie clar un info. Respectarea deadline-lui este obligaţie de
serviciu.
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8. Corespondentul de presă
Are ca sarcină transmiterea din localitatea în care se află a unui material de presă
cerut de redacţie.
Abilităţile sunt similare cu cele ale reporterului.
Notă: în Anexă se găsesc fişele de post detaliate ale poziţiilor de mai sus.
Formatul publicaţiei
Cum aminteam mai sus, în cadrul miniredacţiei de presă scrisă a proiectului
VEHMED, vom realiza un săptămânal, de 8 pagini, de un format, i-am putea
spune, tradiţional. O revistă, mai exact, format…, dimensiune… Nu vom
confunda niciodată ziarul/jurnalul cu săptămânalul, întrucât, aşa cum ne spune şi
etimologia cuvântului, ziar/jurnal este acea publicaţie care apare în fiecare zi. Noi
suntem un săptămânal. Sau hebdomadar, dacă vă place.
Publicaţia noastră, al cărei titlu va fi diferit de la un centru la altul (Bucureşti –
Hyperion, Cluj – BB, Galaţi – Danubius), va fi focusată pe problematica
studenţească referitoare la piaţa muncii.
Vom acorda o atenţie deosebită primei pagini, căreia i se mai spune şi coperta
unu sau, scurt, a-ntâia. Pe această pagină care deschide publicaţia trebuie să se
afle o fotografie de bună calitate, în relaţie cu subiectul principal tratat în acel
număr. Titlul trebuie să fie expresiv, scris cu un corp de literă vizibil, dar, atenţie!,
fără a induce în eroare cititorul: dacă în interiorul revistei articolul la care se face
trimitere pe copertă este superficial sau, şi mai rău, nu are nicio legătură cu titlul
de pe prima pagină, impresia de neseriozitate va fi remarcată imediat de cititor, iar
sancţiunea va veni prompt – publicaţia noastră nu va mai fi citită/cumpărată.
Aşadar, prima pagină trebuie să fie „tare“, să atragă atenţia prin titlul principal,
prin fotografie şi prin semnalările altor materiale importante din interior. Sarcina
de a alcătui această primă pagină aparţine redactorului şef, în cooperare cu
adjunctul şi şefii de secţie. Chiar dacă prima pagină va părea „aglomerată“, ea are
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rolul de a da posibilitatea cititorului de a vedea, eventual dintr-o ochire, ce conţine
numărul respectiv. Prima pagină poate conţine şi editorialul numărului (sau
începutul lui).
Pagina a doua are mai multe informaţii, de genul: sumar, caseta redacţională,
agenda săptămânii etc.
Următoarele pagini vor reprezenta corpul editorial propriu-zis, comentarii, analize
pe secţiuni (politică, social, internaţional etc.), cu prezenţă permanentă sau
ocazională. Toate aceste articole vor urma regula de aur din presă: cine, ce, de ce,
unde şi cum şi vor fi scrise într-un limbaj accesibil, corect din punct de vedere
gramatical şi, din punct de vedere stilistic, expresiv. După secţiunea de
comentarii, articole de opinie, analize, urmează un număr de pagini ce poate fi
variabil, în care cititorul va regăsi subiectul central semnalat pe copertă: featuring,
interviu mare, un reportaj, o anchetă, un dosar de problemă. Paginile ce urmează
după acest miez „tare“, pot fi mai relaxate şi pot include articole de cultură, loisir,
scrisori de la cititori. În fine, orice publicaţie care se respectă, respectându-şi
cititorii, se va termina cu... sport. Şi iată, am ajuns la ultima pagină, numită şi
coperta a doua. Şi această pagină trebuie să fie „tare“, întrucât mulţi oameni
încep să răsfoiască şi chiar să citească o publicaţie luând-o de la coadă. Aici
putem găzdui un subiect în dispută, o polemică, o controversă.
Am trecut în revistă o schiţă de conţinut a publicaţiei noastre, ţinând cont de
distribuţia pe pagini şi care vor urma layout-ul prestabilit, care însă include cel
puţin câteva variante, dând astfel posibilităţi de flexibilitate a punerii în pagină, în
funcţie de subiecte. De la un număr la altul vom urma acest layout şi nu-l vom da
peste cap doar de amorul artei. Cititorul fidel ştie că, de exemplu, la pagina 5 se
află rubrica lui favorită şi, când ia revista în mână, deschide direct acolo, la pagina
5. Imaginaţi-vă ce neplăcere, poate chiar nervozitate sau indignare ar trăi cititorul
nostru în clipa în care nu-şi găseşte autorul/rubrica preferată! Deşi vom respecta
layout-ul, vom avea grijă să dozăm atent predictibilitatea cu surpriza, evitând
monotonia.
Câteva indicii „sfinte“ pentru toate paginile:
– textele şi fotografiile vor fi de cea mai bună calitate;
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– textele vor fi de o acurateţe factuală desăvârşită, asta însemnând că vom verifica
faptele despre care scriem, până vom fi siguri că ele sunt exacte;
– reporterii şi fotoreporterii vor aduce de pe teren subiecte interesante şi, pe cât
posibil, în exclusivitate;
– vom respecta la sânge codul deontologic, care ne spune să nu manipulăm, să nu
defăimăm, să nu colportăm;
– vom scrie într-o curată limbă română, fără greşeli de gramatică. Stăpânirea
stilisticii ne va permite să ne adaptăm publicului ţintă – studenţii –, fiind nici prea
savanţi în exprimare, dar nici simplişti.

Pe scurt despre libertatea de expresie vs. responsabilitate
Este o plăcere nebună să-ţi vezi numele tipărit pe o pagină de ziar sau revistă. Cu
atât mai mult cu cât vei auzi pe holurile facultăţii sau în campus colegi de-ai tăi,
de ce nu şi profesori, care te-au citit şi care te comentează. Dar adevărata
satisfacţie o vei trăi când reportajul tău, sau ancheta, sau interviul vor atrage
schimbări pozitive în comunitatea pe care o slujeşti ca jurnalist. Asta înseamnă că
libertatea de exprimare de care te bucuri în paginile revistei studenţeşti va fi
permanent flancată de responsabilitate. De pildă, dacă identifici aspecte negative
în viaţa studenţească, le poţi critica, dar numai după ce te-ai informat corect, ai
verificat temeinic, ai cerut toate punctele de vedere şi ai scris clar, fără înfierări,
denigrări, colportări şi, mai cu seamă, fără senzaţionalisme. Dacă ai semnalat o
neregulă, vei merge la cauzele ei, vei scrie clar şi concis, explicând înlănţuirea
faptelor şi indicând precis locul în care se produce disfuncţia. Nu vei spune „se
zice“, „se aude“, „se pare“, ci vei susţine clar şi răspicat un discurs editorial bazat
pe fapte verificate.
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Dacă aduci în redacţie un text aproximativ, cu date inexacte,
presărat în schimb de invective şi colportări scrise neglijent şi
el îţi este respins de superiorul tău, nu striga: cenzura!
Este vorba de calitatea îndoielnică a articolului tău, care nu poate apărea,
întrucât el ar putea pune sub semnul întrebării reputaţia întregii publicaţii,
compromiţând eforturile susţinute şi oneste ale celorlalţi colegi ai tăi.
Şi cu asta ajungem la dilema cât de subiectiv şi cât de obiectiv sunt atunci când
atac un subiect? Dacă responsabilitatea îmi impune atât de multe constrângeri,
mai putem vorbi de o adevărată libertate de exprimare?
Ei bine, jurnalistul de calitate (şi tu vrei să fii asta!) reprezintă tocmai acest dozaj
savant între libertatea de exprimare şi responsabilitate. Ca jurnalist, eşti un
intermediar între omul de rând care caută răspunsuri la întrebări şi persoana
oficială sau întâmplarea care influenţează viaţa acestui om de rând. El caută,
cumpără publicaţia ta, tocmai pentru a afla răspunsuri la problemele lui. De
exemplu, când pui întrebări într-un interviu, nu le pui în numele tău, ci le pui în
numele celor mulţi, care nu au posibilitatea fizică să o facă, dar care aşteaptă nişte
răspunsuri concrete de la un ministru, un primar etc., astfel încât să-şi poată
alcătui propriile strategii de viaţă. Mai mult, când scrii o analiză, vei face recurs la
multiple date, culese din mai multe surse credibile şi la care meseria de jurnalist
îţi oferă acces, date pe care le vei relaţiona astfel încât din textul tău să rezulte o
concluzie clară ce va putea fi utilizată de cititorul tău în luarea unei decizii
importante pentru el: de exemplu, vei scrie despre oportunităţi pe piaţa muncii.
Vei căuta date, statistici, prognoze privind întreprinderi care angajează sau care
concediază, dând posibilitatea cititorilor tăi care caută de lucru să se orienteze
eficient. În acelaşi timp, tu reprezinţi filtrul prin care aceste informaţii ajung la
cititor şi cu siguranţă că ele vor fi „influenţate“ de capacităţile şi abilităţile tale, cu
alte cuvinte, de subiectivitatea ta. Vorbind aşadar despre un filtru, vorbim
inevitabil despre subiectivitate, căci presa nu este o oglindă care reproduce
întocmai un volum x de informaţii sau un ghişeu funcţionăresc ce ar putea livra
„rece“, date şi cifre. Acest filtru presupune selectare şi ordonare, logică
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impecabilă, discernământ, putere de sinteză, sensibilitate, cultură şi, din nou,
stăpânirea perfectă a exprimării lingvistice. Iată cum libertatea ta de expresie,
însoţită de responsabilitate, va putea crea un articol bun şi util pentru cititorul tău.
Aşa îţi vei atrage credibilitatea şi respectul publicului, care va căuta publicaţia la
care lucrezi şi îţi va căuta semnătura. Pe forumurile de discuţii, prin scrisori, emailuri, telefoane, vei fi apreciat (sau criticat), în funcţie de percutanţa afirmaţiilor
tale, iar colegii tăi din presă vor fi siliţi să te citeze. Toate aceste lucruri nu vor
scăpa superiorilor tăi: dacă ai obţinut o exclusivitate, poţi beneficia de o primă.
Dar îţi vei atrage şi respectul/admiraţia colegilor tăi de redacţie – sunt premisele
avansării în ierarhia redacţională, care înseamnă un salariu crescut şi, nu în
ultimul rând, prestigiu.
Avantajele unei publicaţii scrise (şi dezavantaje)
Presa scrisă a suferit în ultimii ani asaltul televiziunilor mai întâi, apoi pe cel al
Internetului. Cuvântul scris şi tipărit este cu mult depăşit de puterea de impact a
televiziunilor şi de viteza Netului. Sunt provocări cărora presa scrisă nu are cum
să le facă faţă, ajungându-se până acolo, încât mulţi sunt gata să cânte prohodul
presei scrise. E de văzut. Şi totuşi, pentru tine, în acest stadiu, cel al debutului în
meseria de jurnalist, posibilitatea de a lucra prin VEHMED într-o miniredacţie de
presă scrisă este un imens avantaj. Întâi de toate, lucrul într-o redacţie de presă
scrisă nu presupune stăpânirea atâtor „tehnicalităţi“, aşa cum e necesar într-un
studio de televiziune. O hârtie şi un pix îi ajung unui bun reporter pentru a
produce un text excelent. Presa scrisă te va ordona, te va disciplina, te va învăţa să
eviţi senzaţionalul, te va deprinde să utilizezi corect şi clar limba română, va
îmblânzi teroarea deadline-ului, mai generos decât într-un studio tv sau în online.
Vei putea să-ţi exersezi rezistenţa la stres, originalitatea, fantezia, talentul –
elemente necesare în orice fel de redacţie, fie că e vorba de un studio tv, fie că e
vorba de o redacţie online.
Desfăşurarea activităţilor
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Producerea unui număr al publicaţiei noastre presupune un ciclu de o săptămână,
în care activităţile se vor structura în următoarele mari categorii:
1. culegerea de informaţii;
2. prelucrarea informaţiilor având ca punct final tipărirea publicaţiei;
3. distribuţia publicaţiei.
1. Culegerea informaţiilor
Producerea numărului nostru începe cu şedinţa de sumar. Este o reuniune în care
se stabilesc subiectele, în funcţie de deciziile luate la vârf de redactorul şef,
redactorii şefi adjuncţi şi şefii de secţie. Aceste subiecte ţin cont de profilul
publicaţiei, de agenda publică, de evenimentele în curs şi de resursele interne ale
redacţiei. Tot acum se stabileşte şi genul jurnalistic al subiectului central: anchetă,
interviu, dosar, reportaj. În orice poziţie te afli, reporter, redactor etc., poţi
propune subiecte: ele vor fi analizate şi rămâne să fii convingător pentru ca ele să
fie incluse în sumarul actual sau în unul următor (cât de concludente sunt
informaţiile pe care le ai, ce posibilităţi de dezvoltare a subiectului ai, pe ce
impact contezi etc.). Şedinţa de sumar este un schimb de idei în care nu ezita să-ţi
promovezi părerea. În şedinţa de sumar, secretarul general de redacţie fixează pe
pagini textele, alături de tehnoredactor, având grijă să stabilească layout-ul şi să
indice fiecărui membru al redacţiei numărul de semne cu spaţii şi deadline-ul. E
bine să-ţi notezi sumarul în carneţelul tău, ca şi dimensiunea lui, unghiul de atac şi
deadline-ul.

Sumarul nu este niciodată bătut în cuie, pentru că viaţa nu este bătută în cuie
şi ea nu ezită să ofere schimbări bruşte, unele total neaşteptate,
iar o publicaţie trebuie să ţină cont de ele. De pildă, nicio publicaţie
nu a avut prevăzute în sumar atentatele de la 11 septembrie.
Dar toate şi l-au schimbat într-o clipă, încercând să aducă cititorilor cât mai multe
informaţii, comentarii, expertize care să „lumineze“ tragedia.
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După şedinţa de sumar în care ţi-a fost stabilit subiectul, dimensiunea textului şi
deadline-ul, începe culegerea informaţiilor. Sunt trei metode tradiţionale de
colectare a lor:
a) Interviul, prin care încerci să afli de la cea mai avizată persoană în materie ce se
întâmplă. Nu uita ca, atunci când te afli în faţa acestei persoane, indiferent că este
un oficial sau un om obişnuit, să te prezinţi, să spui în numele cui soliciţi
informaţiile, prezentând eventual legitimaţia de presă. Poţi utiliza reportofonul,
cerând însă permisiunea să înregistrezi, sau poţi nota în carnet.
Atenţie la reportofon: uneori greşeşti butonul şi constaţi în redacţie că ai ratat
înregistrarea. Sau te-au lăsat bateriile (e bine să verifici aparatul înainte de a
pleca
pe teren). Dar reportofonul îţi mai poate rezerva şi o altă capcană: i-ai dat
drumul, merge, înregistrarea e OK şi tinzi să nu mai fi atent, contând pe
memoria aparatului. Transcrierea va fi laborioasă şi te va face să-ţi blestemi
zilele, selectând în şuvoiul
verbal al interlocutorului lucrurile importante de cele „de umplutură“. Dacă
notezi
însă, atenţia îţi va rămâne trează şi vei face din capul locului o selecţie şi o
ierarhizare a elementelor. Şi totuşi, reportofonul îţi devine aliat, atunci când,
pildă,
În articolul tău vei cita, eventualde cu
ghilimele, cuvintele interlocutorului,
într-un
proces
judiciar,
eşti
să produci
proba.
precizându-i numele şi funcţia. Nu pierdesilit
vremea
punând
întrebări al căror
răspuns îl ştii şi evita altele la care să ţi se răspundă prin da sau nu.
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Interviul reprezintă modalitatea cheie prin care colectezi informaţii de la persoane
avizate (autorităţi) sau martori. Pentru că, în fond, interviul este un dialog,
pe parcursul lui se ajunge inevitabil la o confruntare (uneori, chiar la un duel)
între cel care întreabă şi cel care răspunde, este esenţial ca cel care întreabă,
jurnalistul, să conducă discuţia cu dibăcie. Abilităţile jurnalistului ţin de încrederea
pe care o inspiră, fără a fi servil, dar nici agresiv, astfel încât cel chestionat să se
deschidă şi „să deşerte sacul“. Dacă subiectul chestionat refuză să răspundă,
insistenţa jurnalistului prin reformularea întrebării poate da rezultate.

b) Pentru scrierea articolului tău, observaţia în teren este esenţială. Foloseşte-ţi
toate simţurile pentru a da detalii credibile cititorului. Chiar dacă realizezi un
interviu mare, care va fi punctul de greutate al numărului, descrie contextul, ce
vezi, ce auzi – vei crea autenticitate dialogului. Dar nu te lansa în detalii gratuite
şi, mai ales, ofensatoare. Ţine-ţi în frâu subiectivitatea (rea, dacă e doar a ta,
întrucât e inutilă) şi gândeşte-te mereu doar la ceea ce este relevant pentru cititor.
c) Documentarea în arhivă. În ziua de azi, Internetul a înlocuit mersul la bibliotecă
şi căutarea datelor în colecţii (deşi, uneori, pentru întâmplări istorice, arhivele
rămân de neînlocuit). Caută cu discernământ pe Internet doar acele surse credibile,
altfel rişti să te scufunzi într-o mlaştină fără ieşire. Vezi ce spun rapoartele oficiale
şi cele ale ONG-urilor. Citeşte ce au scris alţi colegi de-ai tăi, ascultă radioul,
mergi la conferinţe de presă, priveşte la televizor, citeşte bloguri, presa străină,
consultă-te cu colegi de-ai tăi din alte redacţii, consultă-te cu şeful tău direct, dacă
investigaţia ta s-a împotmolit. Contactele personale te vor ajuta şi nu uita că
jurnalistul, ca şi poliţistul, îşi formează, în timp, o reţea de „informatori“.
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Un jurnalist seamănă cu un poliţist. În timp, în funcţie de specializarea sa
(pe politic, economic, sănătate, sport etc.), el îşi creează o adevărată reţea de
„informatori“, astfel încât, atunci când primeşte subiectul, ştie cine poate
să-i furnizeze cea mai interesantă expertiză sau cele mai importante
informaţii.
Vorbim despre sursele jurnalistului. Ele pot fi citate (cu acordul acestora)
sau nu
(atunci când acestea nu vor ca numele lor să fie făcut public). În acest al
doilea caz,
poţi utiliza informaţia pentru background. Însă, mare atenţie! Nu deveni
prizonierul surselor. Uneori, ele pot avea interese proprii, nu ezită să te
intoxice şi să te pună
pe o pistă greşită. Încearcă să verifici încrucişat informaţia furnizată de
surse.

2. Prelucrarea informaţiei
Ai terminat documentarea şi eşti gata să-ţi scrii articolul. Ascultă-ţi înregistrările,
scoate-ţi citatele, reciteşte-ţi notele. Fă ultimele verificări ale datelor asupra cărora
mai ai îndoieli. Fă-ţi o schiţă a articolului: gândeşte o introducere cu „cârlig“,
şapou, headline care să stârnească în cititor curiozitatea. Începutul contează
întotdeauna, el se mai cheamă şi atac, şi, dacă reuşeşti să-ţi agăţi cititorul din
primele fraze, el va merge mai departe, dornic să afle ce scrii tu. Dacă nu i-ai
stârnit interesul, el dă pagina în căutare de ceva mai bun pentru el. Nu uita că, în
metrou, în tren sau acasă, în fotoliu, plictisit sau obosit, cititorul e suveran. El
răsfoieşte paginile publicaţiei la care lucrezi şi alege. Cu siguranţă că vei vrea să
fii ales. Reciteşte ce ţi-am spus mai sus: fii doldora de informaţii, fii riguros, fii
credibil şi scrie clar. Nu uita să dozezi observaţiile tale, făcându-l pe cititor martor
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al întâmplărilor/evenimentelor. O încheiere fermă şi expresivă va face ca articolul
tău să cadă ca un fir drept, la capătul căruia se află o greutate de plumb.

Surpriza de a nu şti cum să începi e curentă. În plus, pagina albă sau ecranul
gol al computerului au darul de a inhiba pe oricine. Concomitent, ceasul
ticăie, amintind, necruţător, deadline-ul. El, deadline-ul, poate fi tocmai
motorul care declanşează inspiraţia. Oricum, panica nu foloseşte la nimic.
Învaţă să te cunoşti şi să afli
ce te ajută: o cafea, o plimbare, somnul, discuţia cu un cunoscut, revederea
notelor, aruncatul pe hârtie a ce-ţi trece prin cap.

După ce ţi-ai scris articolul, reciteşte-l cu ochi critic. Taie ce ţi se pare prost sau
inutil, reformulează, corectează, fă îmbunătăţiri stilistice, adaugă, dar rămâi cu
ochii pe tools, ca să ai control asupra numărului de semne cerut de sumar. În final,
roagă pe cineva, un coleg sau un amic în opinia căruia ai încredere, să-ţi citeasca
textul şi să facă observaţii.
După ce eşti sigur că ţi-ai făcut bine treaba, predă articolul superiorului tău.
Procesul editorial
Avem aici două etape: cea a muncii individuale despre care tocmai am vorbit, cea
în care cauţi subiectul, te documentezi şi îl scrii. Această etapă este variabilă,
poate dura o zi, câteva zile sau o săptămână şi depinde mult de înzestrările tale, de
puterea de muncă şi de talentul tău. Important este să respecţi cu sfinţenie
deadline-ul, astfel încât să nu periclitezi apariţia numărului.
A doua fază este cea redacţională, când secretarul general de redacţie verifică
acurateţea cifrelor şi a datelor din articolul tău, aduce îmbunătăţiri stilistice,
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schimbă, dacă e cazul, titlul, stabileşte fotografia însoţitoare şi trimite la paginare.
Tehnoredactorul va stabili, în funcţie de machetă, fontul şi va include în pagină
articolul tău, conform sumarului. E bine să-ţi revezi articolul în pagină şi, dacă e
cazul, să aduci ultimele modificări.

Schema de pricipiu a producerii unui articol:
Căutarea subiectului
↓
Discuţia cu şeful de secţie despre subiect
↓
Schema de abordare a subiectului
↓
Documentare
↓
Teren
↓
Găsirea ilustraţiei adecvate (foto, grafică)
↓
Planul articolului
↓
Editare, corectare, verificare
↓
Predarea articolului + discuţii cu şeful de secţie, ultimele corecturi
↓
Paginare
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Cum se vede, în scrierea unui material de presă, accentul cade pe munca
individuală, care variază de la individ la individ, crucială rămânând respectarea
deadline-ului.

Ca să nu intri în criză de timp, e bine să-ţi fixezi nişte deadline-uri personale:
atât pentru documentare şi culegerea datelor, atât pentru scrierea propriu-zisă
şi corectarea lui. În presă, fie că vorbim de presa scrisă, radio, tv sau online,
timpul e un mare duşman: ca să-i faci faţă, învaţă să fii calm, ordonat şi
disciplinat. Oricum, meseria pe care ţi-ai ales-o se face permanent sub
presiunea timpului.

3. Distribuţia publicaţiei
Când toate textele au sosit în redacţie, au fost verificate şi corectate, puse în
pagină şi încă o dată citite/verificate de către „capul limpede“ în printul de pagină,
de control, publicaţia este trimisă (de-acum pe e-mail) la tipografie. Serviciul
administrativ a trimis în prealabil o notă de comandă la tipografie, care conţine
caracteristicile publicaţiei (dimensiune şi tipul hârtiei), ca şi numărul de
exemplare (tirajul). Când operaţiunea de tipărire s-a terminat, un delegat al
publicaţiei merge cu maşina pentru a ridica tirajul cu, neapărat, avizul de însoţire.
De-acum, departamentul de difuzare se va ocupa de distribuirea tirajului către
firmele cu care avem contract.
Aşadar, revista a apărut. Urmează şedinţa „post-mortem“: este o reuniune a
redacţiei în care se analizează numărul proaspăt apărut, se inventariază tot ce este
negativ, greşelile, scăpările, gafele etc., cu scopul de a le conştientiza şi a le evita
pe viitor.
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Structura unei săptămâni de lucru

Marţi şi
Joi
miercuri
Şedinţa de
Culegere de
Dead-line.
sumar,
informaţii:
Şedinţa de
transmiterea
documentare,
sumar,
subiectelor mari
teren,
cu textele pe
şi a unghiului scrierea/editare
masă.
de
a articolului.
Se stabileşte
atac de către
cea mai
şefii
importantă
de secţie, care,
ştire
anterior, au avut
de copertă,
o întâlnire cu
se verifică
conducerea.
textele,
Stabilirea
se paginează,
sumarului şi a
se trimite la
layout-ului.
tipografie.
Stabilirea
dead-line-urilor.
Luni

Vineri
Apariţia
revistei,
distribuţia
tirajului,
şedinţa de
analiză a
numărului
apărut.

Sâmbătă şi
duminică
Demararea
căutărilor pentru
viitoare
subiecte,
documentare,
căutarea
contactelor.
Continuarea
distribuţiei.
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ANEXĂ
FIŞĂ DE POST
REDACTOR-ŞEF
1. Denumirea compartimentului:
conducere
2. Denumirea postului:
redactor-şef
3. Numele şi prenumele salariatului:
4. Se subordonează:
–
5. Numele şefului ierarhic:
–
6. Subordonează:
redactor-şef adjunct, SGR, redacţie, secretariat, celelalte departamente
7. Drept de semnătură:
da
8. Relaţii funcţionale:
În cadrul firmei colaborează cu: redactorul şef adjunct, redacţia (grafician, SGR,
redactori, corectori, DTP), secretariat, celelalte departamente.
În afara firmei: cu persoanele fizice şi juridice aflate în relaţii de serviciu.
9. Pregătirea şi experienţa:
studii superioare (jurnalism, management)
10. Autoritate şi libertate organizatorică:
Coordonează activitatea personalului aflat în subordine şi are putere de decizie în
cadrul instituţiei.
11. Responsabilităţi şi sarcini:
Responsabilităţi:
– păstrează legătura cu redacţia în perioadele când se află în deplasări de serviciu;
– este prezent la redacţie ori de câte ori este necesar pentru luarea unei decizii,
semnarea de acte, vizite importante sau situaţii care pun în dificultate apariţia revistei;
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– alcătuieşte echipa redacţională;
– gestionează resursele umane prin:
a) angajarea, prin concurs, a personalului redacţiei pentru posturile vacante;
b) avansări ierarhice, acordarea de prime, creşteri de salarii în raport cu rezultatele
personale şi cu resursele instituţiei;
c) precizarea responsabilităţilor fiecărui angajat (fişe de post), controlul cărţilor de
muncă şi al contractelor individuale operate în baza deciziilor de departamentul de
resurse umane;
d) negocierea salariilor angajaţilor, compensări şi indexări permise de resursele
materiale ale revistei, plata colaboratorilor, negocierea şi controlul efectuării
concediilor, cu condiţia funcţionării normale a redacţiei.
- gestionează resursele materiale prin:
a) controlul costurilor (hârtie, tipografie, comision difuzare, poştă, consumabile etc.),
împreună cu redactorul şef adjunct, pe baza situaţiilor prezentate de economist;
b) controlul veniturilor (vânzări, publicitate, suplimente, proiecte de sponsorizare
etc.), împreuna cu redactorul şef adjunct, pe baza situaţiilor prezentate de
departamentul difuzare şi economist;
c) crearea de strategii pentru echilibrarea costurilor şi veniturilor şi pentru obţinerea
unor surse de subvenţionare a revistei (realizate împreună cu redactorul şef adjunct şi
executate de angajaţii celorlalte departamente);
d) avizarea strategiilor de marketing ale revistei, împreună cu redactorul şef adjunct;
– alcătuieşte politica editorială a revistei prin supervizarea fiecărui număr, echilibrarea
sumarului, relaţiile cu colaboratorii, împreuna cu redactorul şef adjunct;
– asigură reprezentarea revistei (împreuna cu redactorul şef adjunct);
– scrie articole, realizează interviuri, reportaje, anchete;
– coordonează activitatea redacţiei;
– face lobby pentru atragerea abonaţilor din diaspora şi controlează funcţionarea
abonamentelor, împreuna cu redactorul şef adjunct;
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
dacă este cazul
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FIŞĂ DE POST
REDACTOR-ŞEF ADJUNCT
1. Denumirea compartimentului:
conducere
2. Denumirea postului:
redactor-şef adjunct
3. Numele şi prenumele salariatului:
4. Se subordonează:
redactorului şef
5. Numele şefului ierarhic:
6. Subordonează:
SGR, redacţie, secretariat, celelalte departamente.
7. Drept de semnătură:
Da.
8. Relaţii funcţionale:
În cadrul firmei colaborează cu: redactorul şef, redacţia (grafician, SGR, redactori,
corectori, DTP), secretariat, celelalte departamente.
În afara firmei: cu persoanele fizice şi juridice aflate în relaţii de serviciu.
9. Pregătirea şi experienţa:
studii superioare (jurnalism, management)
10. Autoritate şi libertate organizatorică:
Coordonează activitatea personalului aflat în subordine, alături de redactorul şef.
11. Responsabilităţi şi sarcini:
Responsabilităţi:
– păstrează legătura cu redacţia în perioadele când se află în deplasări de serviciu;
– gestionează resursele materiale prin:
a) controlul costurilor (hărtie, tipografie, comision difuzare, poştă, consumabile etc.),
împreuna cu redactorul şef, pe baza situaţiilor prezentate de economist;
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b) controlul veniturilor (vânzări, publicitate, suplimente, proiecte de sponsorizare etc.),
împreuna cu redactorul şef, pe baza situaţiilor prezentate de departamentul difuzare şi
economist;
c) crearea de strategii pentru echilibrarea costurilor şi veniturilor şi pentru obţinerea unor
surse de subvenţionare a revistei (realizate împreună cu redactorul şef şi executate de
angajaţii celorlalte departamente);
d) avizarea strategiilor de marketing ale revistei, împreună cu redactorul şef
– alcătuieşte politica editorială a revistei prin supervizarea fiecărui număr, echilibrarea
sumarului, relaţiile cu colaboratorii, împreună cu redactorul şef
– asigură reprezentarea revistei (împreună cu redactorul şef)
– scrie articole, realizează interviuri, reportaje, anchete
– face lobby pentru atragerea abonaţilor din diaspora şi controlează funcţionarea
abonamentelor, împreună cu redactorul şef
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
Dacă este cazul
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FIŞĂ DE POST
ŞEF SECŢIE CULTURĂ
1. Denumirea compartimentului:
secţie cultură
2. Denumirea postului:
şef secţie cultură
3. Numele şi prenumele salariatului:
4. Se subordonează:
redactorului şef
5. Numele şefului ierarhic:
6. Subordonează:
secţia cultură din cadrul redacţiei
7. Drept de semnătură:
Nu.
8. Relaţii funcţionale:
În cadrul firmei colaborează cu: redactorul şef, redactorul şef adjunct, SGR, redactori,
corectori, DTP, secretariat
9. Pregătirea şi experienţa:
studii superioare
10. Autoritate şi libertate organizatorică:
coordonează activitatea personalului din cadrul secţiei cultură
11. Responsabilităţi şi sarcini:
Responsabilităţi:
– participă la şedintele de sumar, alături de conducere, SGR şi redacţie;
– ţine legătura cu colaboratorii pe partea de cultură;
– moderează dezbaterile GDS pe teme culturale;
– scrie articole, realizează interviuri, reportaje, anchete;
– coordonează activitatea redactorilor secţiei de cultură;
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
Dacă este cazul.
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FIŞĂ DE POST
SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE
1. Denumirea compartimentului:
departamentul editorial
2. Denumirea postului:
secretar general de redacţie (SGR)
3. Numele şi prenumele salariatului:
4. Se subordonează:
redactorului şef şi redactorului şef adjunct
5. Numele şefului ierarhic:
6. Subordonează:
redactori, corectura, DTP, reporteri, fotoreporteri
7. Drept de semnătură:
Nu
8. Relaţii funcţionale:
În cadrul redacţiei colaborează cu redactorul şef, redactorul şef adjunct, redactori,
corectură, DTP, secretariat, departamentul de publicitate, grafician. În afara redacţiei
colaborează cu autorii articolelor.
9. Pregătirea şi experienţa:
10. Autoritate şi libertate organizatorică:
Secretarul general de redacţie coordonează activitatea redactorilor şi a departamentului
tehnic editorial (corectură, DTP) şi ţine legătura cu colaboratorii.
11. Responsabilităţi şi sarcini:
– urmăreşte sumarele împreună cu tehnoredactorul şi transmite zilnic conducerii,
corecturi şi secretariatului speckul şi sumarele;
– ţine legătura cu colaboratorii împreuna cu secretariatul şi conducerea;
– ţine evidenţa materialelor care au sosit şi/sau care vor fi publicate (inclusiv ilustraţia).
Asigură colectarea articolelor prevăzute în sumarul curent;
– supervizează machetarea paginilor. Urmăreşte forma definitivă a fiecărei pagini şi
lucrează împreuna cu tehnoredactorul pentru definitivarea ei;
– ţine evidenţa reclamelor împreună cu sectorul de publicitate şi tehnoredactorul;

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROM\NIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

“AUR” – ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A
SPECIALIȘTILOR ÎN RESURSE
UMANE

_____________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

– asigură lectura de conţinut a textelor, semnalând conducerii eventualele probleme (atac
la persoană, derapaje ideologice, rasiale etc.);
– asigură lectura de cap limpede (titluri, nume, aranjări în pagină etc.) împreună cu
corectura şi restul redacţiei (inclusiv conducerea);
– organizează împreună cu conducerea activitatea serviciului de corectură şi tehnic;
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
Dacă este cazul.
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FIŞĂ DE POST
REDACTOR DE ZIAR
1. Denumirea compartimentului:
2. Denumirea postului:
redactor de ziar
3. Numele şi prenumele salariatului:
4. Se subordonează:
redactorului şef, redactorului şef adjunct, şefului de secţie, SGR-ului
5. Numele şefului ierarhic:
6. Subordonează:
numai dacă este cazul
7. Drept de semnătură:
Nu.
8. Relaţii funcţionale:
În cadrul redacţiei colaborează cu redactorul şef, redactorul şef adjunct, şefului de secţie,
redactori, corectură, DTP, secretariat, departamentul de publicitate, grafician. În afara
redacţiei colaborează cu autorii articolelor.
9. Pregătirea şi experienţa:
Facultatea de jurnalism
10. Autoritate şi libertate organizatorică:
Munca unui redactor de ziar sau ziarist este aceea de a informa publicul despre
evenimentele din diferite domenii cu ajutorul ştirilor media. Redactorii de obicei nu sunt
ei înşişi autori de reportaje, ci administrează şi controlează munca altora. Subredactorii
pregătesc materialele altora spre publicare.
11. Responsabilităţi şi sarcini:
– trebuie să urmărească informaţiile despre evenimentele din domeniul politicii interne şi
externe, din domeniul economiei, culturii, sporturilor, vieţii sociale etc., în conformitate
cu specializarea redactorilor, inclusiv informaţii cu privire la vizite personale în locuri
unde aceste evenimente au loc, şi să ia interviuri ale participanţilor şi martorilor la aceste
evenimente;
– sunt implicaţi în primirea de informaţii prin corespondenţe;
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– monitorizează alte ştiri din media;
– sortează, analizează şi prelucrează mai departe informaţiile primite;
– scriu editoriale, rapoarte şi comentarii pe baza evenimentelor importante;
– redactează articole complete sau teme din diferite domenii în reviste şi ziare;
– caută autori externi şi colaboratori, negociază cu privire la articole şi la alte contribuţii
din partea acestora, inclusiv cu specificarea formei, conţinutului, lungimii şi pretenţiilor
autorului;
– editează materialele puse la dispoziţie de colaboratorii externi şi publică manuscrisele
adaptate;
– negociază cu privire la interviuri cu personalităţi importante, experţi, angajaţi
competenţi din domeniul administraţiei de stat, persoane interesante etc., iau aceste
interviuri, adaptează textele şi le dau bun de tipar;
– procesează documentele text pentru radio şi televiziune;
– scriu eseuri, glose, analize şi îşi aduc alte contribuţii cu creativitate de jurnalist, inclusiv
pentru publicaţii întregi (cum sunt cărţi care conţin interviuri cu personalităţi,
autobiografii ale personalitaăţilor sportive sau artiştilor etc.).
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
Dacă este cazul
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FIŞĂ DE POST
REPORTER
1. Denumirea compartimentului:
2. Denumirea postului:
reporter
3. Numele şi prenumele salariatului:
4. Se subordonează:
redactorului şef, redactorului şef adjunct, şefului de secţie, SGR-ului
5. Numele şefului ierarhic:
6. Subordonează:
numai dacă este cazul
7. Drept de semnătură:
Nu.
8. Relaţii funcţionale:
În cadrul redacţiei colaborează cu redactorul şef, redactorul şef adjunct, şefului de secţie,
redactori, corectură, DTP, secretariat, departamentul de publicitate, grafician. În afara
redacţiei colaborează cu autorii articolelor.
9. Pregătirea şi experienţa:
Studii superioare.
10. Autoritate şi libertate organizatorică:
11. Responsabilităţi şi sarcini:
– trebuie să urmărească informaţiile despre evenimentele din domeniul politicii interne şi
externe, din domeniul economiei, culturii, sporturilor, vieţii sociale etc., în conformitate
cu specializarea redactorilor, inclusiv informaţii cu privire la vizite personale în locuri
unde aceste evenimente au loc, şi să ia interviuri ale participanţilor şi martorilor la aceste
evenimente;
– sunt implicaţi în primirea de informaţii prin corespondenţe;
– monitorizează alte ştiri din media;
– sortează, analizează şi prelucrează mai departe informaţiile primite;
– scriu editoriale, rapoarte şi comentarii pe baza evenimentelor importante;
– redactează articole complete sau teme din diferite domenii în reviste şi ziare;
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– caută autori externi şi colaboratori, negociază cu privire la articole şi la alte contribuţii
din partea acestora, inclusiv cu specificarea formei, conţinutului, lungimii şi pretenţiilor
autorului;
– editează materialele puse la dispoziţie de colaboratorii externi şi publică manuscrisele
adaptate;
– negociază cu privire la interviuri cu personalităţi importante, experţi, angajaţi
competenţi din domeniul administraţiei de stat, persoane interesante etc., iau aceste
interviuri, adaptează textele şi le dau bun de tipar;
– procesează documentele text pentru radio şi televiziune;
– scriu eseuri, glose, analize şi îşi aduc alte contribuţii cu creativitate de jurnalist, inclusiv
pentru publicaţii întregi (cum sunt cărţi care conţin interviuri cu personalităţi,
autobiografii ale personalităţilor sportive sau artiştilor etc.).
Desfăşurarea activităţii
Munca se desfăşoară în diferite medii:
– de la săli de conferinţă la săli de congres
– pe străzi
– în zone din afara oraşelor
– în locuri periculoase
– la demonstraţii sau pe câmpuri de luptă, după caz.
Responsabilităţile postului de muncă
În raport cu aparatura şi materialele utilizate:
– reportofon
– microfon
– echipament de birou uzual
– calculator
Cerinţele postului
– facultatea de jurnalism
Aptitudini şi deprinderi necesare
– abilitatea de a folosi cuvintele fluent
– capacitatea de a avea reacţii şi judecată rapidă
– abilitate de a improviza
– abilitatea de a crea

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROM\NIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

“AUR” – ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A
SPECIALIȘTILOR ÎN RESURSE
UMANE

_____________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

– punctualitate
– abilitate de a negocia cu oamenii
– o ţinută şi maniere cultivate
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
Dacă este cazul.

FIŞĂ DE POST
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FOTOREPORTER
1. Denumirea compartimentului:
2. Denumirea postului:
fotoreporter
3. Numele şi prenumele salariatului:
4. Se subordonează:
redactorului şef, redactorului şef adjunct, secretarului general de redacţie
5. Numele şefului ierarhic:
6. Subordonează:
–
7. Drept de semnătură:
Nu.
8. Relaţii funcţionale:
În cadrul firmei colaborează cu: redactorul şef, redactorul şef adjunct, redacţia (grafician,
SGR, redactori, corectori, DTP), secretariat.
În afara firmei: cu persoanele fizice şi juridice aflate în relaţii de serviciu.
9. Pregătirea şi experienţa:
studii superioare
10. Autoritate şi libertate organizatorică:
11. Responsabilităţi şi sarcini:
Responsabilităţi:
– în raport cu aparatura şi materialele utilizate: aparat foto, reportofon, microfon,
echipament de birou uzual, calculator
Sarcini:
– îl însoţeşte în teren pe reporter şi ia cadre semnificative legate de întâmplarea/situaţia
investigată;
– îl însoţeşte pe redactor la interviuri şi face poze expresive ale persoanei intervievate;
– redactează mici info-uri atunci când este singur pe teren.
12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
Dacă este cazul.

